Nr sprawy A-AZ-22-329/10/20

Wyjaśnienia i zmiana treści zaproszenia
Dotyczy postępowania, którego przedmiotem jest : Sukcesywna dostawa produktów Virus RNA
Collection ; nr kat. 401108”

I.

Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców dotyczące przedmiotowego postępowania:

Pytania do umowy:
1.
(§ 4 ust.1) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?
Uzasadnienie: Terminy „opóźnienie” i „zwłoka” mają walor prawny, przy czym „zwłoka” oznacza
opóźnienie zawinione. W sytuacji objętej niniejszą umową dowodzenie winy Wykonawcy przez
Zamawiającego byłoby niecelowe a po części niemożliwe. Zwracamy uwagę, iż Wykonawca, realizując
przedmiot umowy, ponosi zwykłe ryzyko biznesowe prowadzonej przez siebie działalności.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na propozycję potencjalnego Wykonawcy i dokona stosownej
zmiany w przedmiocie sprawy.
2.
(§ 4 ust.1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO przedmiotu
umowy?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na propozycję potencjalnego Wykonawcy i dokona stosownej
zmiany w przedmiocie sprawy.
3.
(§ 4 ust.2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do 5%
wartości NETTO przedmiotu umowy?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na propozycję potencjalnego Wykonawcy i dokona stosownej
zmiany w przedmiocie sprawy.
4.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie we wzorze umowy następujące postanowienia:
Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art. 144 ust. 1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień
zawartej umowy , w tym poszczególnych zamówień , gdy konieczność zmiany spowodowana jest
okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie
epidemiologiczne, zamieszki , akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego
transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. Siły wyższej. W czasie
trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za wykonanie Umowy na zasadach ogólnych kodeksu
cywilnego . Wykonawca dołoży wszelkich starań , aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość
dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się
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informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z
dostarczeniem zamówionych przez niego produktów. Uzasadnienie: Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką
jest wybuch pandemii SARCCoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które
Wykonawca nie ma wpływu, w tym: Potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną
z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby
medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowanie przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę –
środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic, ograniczenie międzynarodowego transportu,
zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na
producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia , stanowiące okoliczności o
charakterze tzw. siły wyższej , złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane
lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub w odbiegającej od zamówienia liczbie
produktów. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o
wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na propozycję potencjalnego Wykonawcy i dokona stosownej
zmiany w przedmiocie sprawy.
5.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?
Uzasadnienie: W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do
komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany
podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi odręcznemu. Potwierdzenie tej zasady
znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z
podpisem własnoręcznym.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej przy
użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego

II. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający anuluje Załącznik nr 3 do
zaproszenia Istotne postanowienia umowy (wzór) i wprowadza nowy załącznik nr 3 do
Zaproszenia Istotne postanowienia umowy (wzór) po zmianie z dnia 26.10.2020r.

Zamawiający zmienia termin składania ofert : na dzień 28.10.2020 r. do godz.: 12:30.

Rafał Patoła
Prokurent
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych

(dokument podpisany elektronicznie)
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